Roční zpráva za r ok 2006 dle vyhlášky MF ČR č. 323/2005 Sb.
§1
a)
Název zpracovatele:
Adresa
Telefonní spojení
Fax:
IČ
Email
http
Úřední hodiny

b)
Forma organizace
Zřizovatel
Způsob zřízení

Národní knihovna ČR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1 – Staré Město
221 663 262
221 663 261
00023221
sekret.ur@nkp.cz
www.nkp.cz
viz příloha č. 1 Provozní doba

Státní příspěvková organizace
Ministerstvo kultury ČR
Statut Národní knihovny ČR  Ministerstvo kultury čj. 2611/2002, 768/04
a 13143/2005

c)
Organizační struktura viz příloha č .2 Organizační struktura

Stručný přehled hlavních činností organizace:
(1) Národní knihovna je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), knihovnou
s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává
konzervační fond a historický fond. Národní knihovna zajišťuje rovný přístup všem
k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám poskytovaným
Národní knihovnou.
(2) K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává Národní knihovna činnosti stanovené
knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice
a) doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond
dokumentů vydaných v České republice a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje,
zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond,
b) výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává fond dokumentů
vydaných v zahraničí se zaměřením na potřeby vysokých škol univerzitního typu a vědeckých
a odborných pracovišť, a to především v oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a
umění se zvláštním zřetelem na bohemikální dokumenty,
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c) výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy,
zejména
z oboru slavistiky, knihovnictví a muzikologie,
d) výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje a trvale uchovává historický fond, popř. jiný
knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu,
e) knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny,
včetně
mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s
Úmluvou
o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy,
f) je depozitní knihovnou publikací systému Organizace spojených národů,
g) poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a
informační služby,
h) umožňuje přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního
zařízení,
i) pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních
fondů, služeb a společenského významu a svého místa v životě společnosti,
j) vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem
zřízení a
činností knihovny,
k) poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
l) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
m) zabezpečuje konzervaci knihovních fondů a provádí opravy a údržbu předmětů kulturní
povahy,
zejména z oboru knižní kultury,
n) zpřístupňuje díla počítačovou sítí,
o) bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených
nákladů
zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a
informačních
služeb a dalších služeb,
p) zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti,
r) poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,
s) vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury,
t) vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně
přístupných prostor, zejména
1. pořádá kulturní a kulturněspolečenské akce spojené se zpřístupněním autorských děl
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);
2. pořádá vzdělávací akce včetně odborných kurzů, přednášek a jejich cyklů;
3. vystavuje originály a rozmnoženiny děl;
4. pořádá veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb., o
některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a o změně a
doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
5. poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

(3) Národní knihovna je dále v souladu s knihovním zákonem centrem systému knihoven.
V systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické,
výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci
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a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních
fondech knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám,
b) zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického
systému; je agenturou CIP (katalogizace v publikacích),
c) plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,
případně dalších mezinárodních registračních systémů,
d) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,
e) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací,
f) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských
práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl,
g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění,
h) zpracovává a navrhuje koncepce a rozvojové strategie systému knihoven v souladu s
informační, kulturní, vzdělávací a vědní politikou státu – plní funkci koncepčního a
koordinačního centra knihoven v rámci státní informační politiky,
i) zabezpečuje výzkum v oborech společenských věd vztahujících se k činnosti veřejných
knihoven,
j) teoreticky rozvíjí, informačně sleduje obor knihovnictví a informační vědy a provádí
výzkumnou, vývojovou a pedagogickou činnost vztahující se k jejímu účelu, úkolům a
funkcím; pro oblast knihovnictví provádí průzkumy, expertízy a statistická šetření, pokud
nejde o výkon státní statistické služby,
k) koordinuje jednotnou aplikaci standardů a norem v oblasti knihovnictví a informační
vědy,
l) podílí se na mezinárodní spolupráci a projektech knihoven; pořádá konference, odborné
kurzy, semináře a školení včetně lektorské činnosti v oblasti knihovnictví a informační
vědy,
m) zpracovává roční statistické výkazy o neperiodických publikacích v České republice a
o periodickém tisku v České republice,
n) je centrem pro evidenci a zpracování dokumentů, vztahujících se k mezinárodním
sjezdům slavistů (Slovanská knihovna),
o) vydává osvědčení k předmětům z oboru knižní kultury podle zákona č. 71/1994 Sb., o
prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
p) je řídícím pracovištěm ústředního soupisu hudebních pramenů na území České
republiky (souborný hudební katalog),
r) zabezpečuje mimoškolní vzdělávání v oboru knihovnictví a informační vědy,
s) poskytuje knihovnám a dalším institucím informační a poradenské služby v oblasti
knihovnictví a informační vědy včetně zavádění a provozu nových technologií.
(4) Národní knihovna může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními
předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití své volné kapacity. Jiná činnost slouží k
lepšímu využití majetku, se kterým Národní knihovna hospodaří, a musí být sledována
odděleně od hlavní činnosti. Předmětem jiné činnosti Národní knihovny je
a) digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy,
b) mechanická očista knihovního fondu,
c) hostinská činnost.
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d)
Základní personální údaje viz příloha č. 3 viz tabulka podle přílohy č. 1 k vyhl. 323/2005 Sb

e)
Údaje o majetku
Účetní metoda odpisování viz příloha č. 4 Odpisový plán
Převody nemovitostí
V roce 2006 NK provedla následující převody nemovitostí:
· Účet 031 pozemky  stav tohoto účtu k 31.12.2006 vykazuje nižší zůstatek než byl
k 1.1.2006 o částku 424,50 tis. Kč.
Zdůvodnění: Změna vlastnického práva na základě dopisu zn. 288/06, Pozemkový fond
ČR Praha 3 byly vyřazeny pozemky k.ú. Nučice u Rudné, číslo parcely 558/9 – výměra
3 266 m2 a číslo parcely 558/10 výměra 671 m2, celkem za 22 396,00 Kč.
Na základě dopisu Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu ze dne 2.3.2006, čj. PU3640/2006
byla snížena výměra pozemku č. 1462/2 v k. ú. Hostivař o 210 m2, v hodnotě 357 000,00
Kč.
Nedokončená stavba a pozemky, k. ú. Brnky, obec Zdiby, okr. Praha  východ byly
převedeny na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu na státní
příspěvkovou organizaci Národní galerie v Praze, pozemky v hodnotě 45 102,00 Kč
(parcelní čísla 17/2,20/1,20/2,20/3,24/1, celková výměra 27 471 m2)
· Účet 042 – zůstatek k 31.12.2006 vykazuje hodnotu o 23 256,01 tis. Kč vyšší než stav
k 1.1.2006 (absolutní rozdíl). Na základě Smlouvy o změně příslušnosti hospodařit
s majetkem státu na státní příspěvkovou organizaci Národní galerie v Praze byl proveden
účetní zápis  snížení účtu o hodnotu nedokončené stavby  ocelový sklad typu HARD P
18. Zároveň je zaúčtován nedokončený či nezařazený dlouhodobý majetek, převážně
technické zhodnocení a rekonstrukce nemovitého majetku a pořízení IT.
Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti viz příloha č. 5

f)
Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů a údaje v rozsahu roční
účetní závěrky
Zpracovaná tabulka č. 2 k vyhl. 323/2005 Sb., viz příloha č. 6  Přehled rozepsaných
závazných ukazatelů, přiložen Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha sestavené k 31.12.2006

g)
Hodnocení a analýza údajů zaměřená na :
1.1 Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných
ukazatelů v průběhu roku
V roce 2006 bylo zřizovatelem tj. Ministerstvem kultury ČR provedeno celkem 30
rozpočtových úprav.
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Příspěvek na provoz byl poskytnut jako závazný ukazatel ve schváleném rozpise rozpočtu
ve výši 199 388 tis. Kč, celková neinvestiční dotace z kapitoly MK k 31.12.2006 § 3314,
3317, 3324 a 3380 byla poskytnuta v objemu 267 540 tis. Kč .
Jednotlivými úpravami byly postupně přidělovány účelové neinvestiční prostř edky na
následující činnosti:
Navýšení prostředků na platy, zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady (§
3314, 17., 19. a 26. rozpočtová úprava), celkem 1 637 tis. Kč – zabezpečení změn
v odměňování vyplývajících z legislativních novel v odměňování zaměstnanců
příspěvkových organizací a kladné vyřízení požadavku NK ČR na zvýšení prostředků na
platy a OON. Zároveň bylo oznámeno zvýšení počtu zaměstnanců o 1,00, tj. z 445 na 446.
Akvizice dokumentů (§ 3314, 1., 5. a § 3324 ISPROFIN 434313  28. rozpočtová
úprava), 15 000 tis. Kč akvizice, 400 tis. Kč nákup českých knih pro Českou knihovnu
v Bratislavě a 20 000 tis. Kč  výkup části trezorového fondu klášterní knihovny v Teplé,
celkem na akvizici 35 400 tis. Kč
Veřejné informační služby knihoven (VISK)  projekty VISK (§ 3314, 10.,11.,14. a 15.
rozpočtová úprava) – celkem 14 136 tis. Kč (vnitřními úpravami rozpočtu byly u
některých projektů na základě žádosti jejich řešitelů a po schválení odborem umění a
knihoven MK vydány rozpočtové úpravy č.21.,27. a 29) .
Rozpočtovou úpravou č. 4, § 3314 byly NK přiděleny prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na
vybudování Galerie Klementinum; (rozpočtovou úpravou č. 20 byla provedena změna
čerpání).
V § 3314 byly dále v rámci odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002
přiděleny prostředky ve výši 200 tis. Kč (7. rozpočtová úprava; 30. rozpočtovou úpravou
byla provedena změna čerpání finančních prostředků na základě požadavku NK).
§ 3314  2. rozpočtovou úpravou byly přiděleny finanční prostředky na projekt Mozart
ve výši 50 tis. Kč.
Dále byly NK přiděleny finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč na zajištění provozu
digitální knihovny, jejích historických fondů ve zdroji Manuscriptorium (digitální
knihovna) a jeho plné zpřístupnění pro účely výuky šech typů škol (§ 3314  16.
rozpočtová úprava).
V rámci programu 234112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení bylo
NK přiděleno na akci č.2341120193 ISPROFIN centrální datové úložiště 2 200 tis. Kč (§
3314, 25. rozpočtová úprava) a na akci 2341120177 ISPROFIN obnova majetku pro
postižené knihovny 2 735 tis. Kč (§ 3314, 24. rozpočtová úprava).
Kulturní aktivity – na částečnou úhradu nákladů na pořádání výstavy spisovatele Roberta
Walsera bylo přiděleno 100 tis. Kč ( § 3317, 23. rozpočtová úprava)
Na projekty výzkum a vývoj institucionální prostředky (§ 3380, 3 projekty, 3. a 13.
rozpočtová úprava) – poskytnuto 5 511 tis. Kč
Na výzkum a vývoj  účelové prostředky byla uvolněna částka 1 683 tis. Kč (§ 3380, 3
projekty, 8 a 9. rozpočtová úprava). Úpravou č. 22 byla provedena změna čerpání
finančních prostředků (vnitřní přesun) u projektu Ochrana a trvalé zpřístupnění webových
zdrojů .
Účelové investiční prostředky byly poskytnuty celkem v objemu 24 725 tis. Kč na
následující činnosti:
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§ 3380 V a V institucionální – 3. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky ve
výši 2 308 tis. Kč na vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a
ochranu digitálních dokumentů, výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci
písemných památek a budování vzájemně kompatibilních informačních systémů.
§ 3314  11. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky na projekt VISK 8/B v
objemu 170 tis. Kč.
§ 3314  24. rozpočtovou úpravou přiděleno 650 tis.Kč na akci 2341120177 ISPROFIN
Obnova majetku pro postižené knihovny a 25. rozpočtovou úpravou na akci 234 112
0193 ISPROFIN částka 15 447 tis. Kč na centrální datové úložiště.
§ 3314 – 12. rozpočtovou úpravou byly přiděleny prostředky na akci
ISPROFIN Novostavba NK ČR – architektonická soutěž – 4 500 tis. Kč

234112 0155

§ 3329 – 6. rozpočtovou úpravou bylo přiděleno z programu 434313 Integrovaný systém
ochrany movitého kulturního dědictví (ISPROFIN) 1 000 tis. Kč na nákup vitrín a
18. úpravou částka 650 tis. Kč na signalizaci havarijních stavů při zaplacení Klementina a
zabezpečení objektů.

1.2 Závazné ukazatele

Příspěvek na provoz a účelové dotace poskytnuté v průběhu roku byly použity v souladu
s účelem poskytnutí, byly sledovány v účetnictví odděleně (analytické účty, střediska) a
beze zbytku vyčerpány.Přehled účelových dotací a jejich čerpání viz příloha č. 8
Limit mzdových prostředků
 nad celkový limit mzdových nákladů přidělených
zřizovatelem (99 905 tis. Kč, z toho prostředky na platy 97 496 tis. Kč a ostatní osobní
náklady 2 409 tis. Kč) byly překročeny prostředky na platy ve výši 79 706 Kč,
překročení bylo hrazeno z fondu odměn v souladu s odst.2, § 59 zákona č. 218/2000 Sb.
Limit přidělený na ostatní osobní náklady byl dodržen.
Odvod z odpisů budov a staveb  k 31.12.2006 bylo odvedeno na příjmový účet MK 4
895 tis Kč. Ke straně 3 Doplňující údaje k účetní závěrce k 31.12.2006, tabulka č. IV/2
Odvody z odpisů, kterou NK zpracovala a předložila v řádném termínu ekonomickému
odboru MK, je přiložen rozpis odvodů odpisů v průběhu roku 2006. Závazek vůči
státnímu rozpočtu byl splněn v plné výši.
Závazek odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku stanovený zřizovatelem
ve schváleném rozpočtu na rok 2006 v objemu 100 tis. Kč byl překročen. Na příjmový
účet MK bylo dne 14.7.2006 odvedeno 215 tis. Kč. Jedná se o majetek v Centrálním
depozitáři Hostivař, který byl dle Rozhodnutí generálního ředitele NK č. 20/2005
prohlášen za nepotřebný v souladu s ustanovením § 14, odst. 7. zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Ke straně 3 Doplňující údaje k účetní závěrce k 31.12.2005, tabulka č. IV/1 příjmy
z prodeje nemovitého státního majetku, je přiložen podrobný rozpis příjmů z prodeje
nemovitého majetku NK včetně komentáře.
Na odvod závazku ze zůstatkové ceny prodávaného majetku ve výši 100 tis. Kč nebyly
limitem výdajů uvolněny finanční prostředky, neboť prodávaný majetek byl již účetně
odepsán, jeho zůstatková cena byla 0 Kč.
Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2006 byl stanoven v rozpise schváleného rozpočtu
na 445, 19. rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 446. Skutečný stav je 438.
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Průměrný měsíční plat z prostředků na platy poskytnutých všemi poskytovateli (MK,
MŠMT, EU, mimorozpočtové zdroje, fond odměn NK) je za vykazované období
18 648 Kč.

1.3 Ukazatel podmiňující čerpání příspěvku na provoz
NK byly poskytnuty prostředky ve výši 5 000 tis. Kč na úhradu odměn za legální užití
zvukových dokumentů v knihovnách formou půjčování ve veřejném zájmu. NK
uzavřela s organizací OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) a
organizací INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů) kolektivní licenční smlouvu o půjčování
zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a
jiné zvuky. Smlouva je uzavřena podle § 46 a násl. a § 101 zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon) a § 9, odst. 2, písm. f) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon). Přidělené účelové prostředky byly vynaloženy v souladu s uzavřenou smlouvou.
Na základě novely zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dodatku ke
smlouvě uzavřeného mezi výše uvedenými organizacemi, byly z rezervního fondu MK
přiděleny NK dodatečně prostředky ve výši 950 tis. Kč (DPH v sazbě 19% z částky
5 000 tis. Kč). Odměna uvedeným organizacím byla zaplacena ve výši 5 950 tis. Kč.
.
2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech a nákladech nebo výdajích
(podklad výkaz zisku a ztráty hlavní činnost k 31.12.2006)

Výnosy z hlavní činnosti k 31.12.2006

položka
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
tržby nájmy
změna stavu zásob
úroky a jiné
použití fondů
jiné ostatní výnosy
tržby z prodeje mov. majetku
dotace a příspěvek na provoz
celkem

v tis. Kč
1 363
9 644
13 307
51
866
2 619
3 834
401
286 685
318 770

v % k celk.
výnosům
0,43
3,03
4,17
0,02
0,27
0,82
1,20
0,13
89,93
100,00
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Trend výnosů z hlavní činnosti v roce 2004 až 2006

položka v tis. Kč
výnosy z vlastní činnosti
použití fondů
dotace a příspěvek na provoz
celkem

r.2004

r.2005

r.2006

23 640
5 532
239 139
268 311

23 205
18 420
264 258
305 883

29 466
2 619
286 685
318 770

Tr e n d výn o s ů v t is . Kč v r .2004 až 2006
350 000
300 000

výnosy z
vlastní činnosti

250 000

použití f ondů

200 000
150 000

dotace a
příspěvek na
provoz

100 000
50 000
0
2004

2005

2006

Náklady na hlavní činnost k 31.12.2006

položka
materiál
energie
opravy a údržba
cestovné
ostatní služby
osobní náklady
sociální náklady
jiné ostatní náklady
odpisy
daň z příjmů právnických osob
celkem

skutečnost v % k celk.
v tis. Kč nákladům
49 926
10 672
8 464
2 898
79 035
137 754
1 501
8 754
17 120
2 597
318 721

15,66
3,35
2,66
0,91
24,80
43,22
0,47
2,75
5,37
0,81
100,00
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Trend nákladů na hlavní činnost v roce 2004 až 2006
(údaje v tis. Kč)

položka
provozní náklady
osobní náklady
celkem

r.2004

r.2005

135 547
125 840
261 387

172 757
133 108
305 865

r.2006
180 967
137 754
318 721

Trend provozních a osobních nákladů v r.2004 až
2006 v tis. Kč
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000

provozní náklady

100 000
80 000
60 000
40 000

osobní náklady

20 000
0
2004

2005

2006
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3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností NK
Struktura a výše prostředků poskytnutých NK (údaje v tis. Kč)

neinvestiční
prostředky

činnost/program

investiční
prostředky

zdroj
financování

příspěvek na provoz
akvizice
veřejné informační služby knihoven
příprava konzervačních fondů
výzkum a vývoj účelové
výzkum a vývoj institucionální
podpora reprodukce majetku
státních kulturních zařízení
integrovaný systém ochrany
movitého kulturního dědictví
kulturní aktivity
Manuscriptorium
provoz Galerie Klementinum
energie kompenzace nárůstu cen
ostatní

200 925
15 400
14 136
1 000
1 683
5 511

0
0
170
0
0
2 308

MK
MK
MK
MK
MK
MK

2 135

28 056

MK

20 000
150
4 658
3 340
1 597
1 675

1 650
0
0
0
0
0

MK
MK
MK
MK
MK
MK

celkem MK
výzkum a vývoj institucionální
projekty Evropské Unie

272 210
11 659
2 816

32 184
0
106

MK
MŠMT
EU

celkem

286 685

32 290

vysvětlivky :
MK  Ministerstvo kultury ČR – zřizovatel
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
EU  Evropská unie

Podíl jednotlivých prostředků na financování v roce 2004 až 2006
(údaje v tis. Kč)

položka
výnosy z činnosti NK
účelové dotace
příspěvek na provoz
celkem výnosy

r.2004

r.2005

r.2006

29 172 41 325 32 085
57 821 66 369 85 760
181 318 197 889 200 925
268 311 305 583 318 770

index
index
2005/2004 2006/2005
141,7
114,8
109,1
113,9

77,6
129,2
101,5
104,3
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4. Rozbor čerpání mzdových prostředků  viz příloha č. 7
Přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2006 byl stanoven v rozpise schváleného rozpočtu
na 445, 19. rozpočtovou úpravou byl zvýšen na 446. Skutečný stav je 438.
Průměrný měsíční plat z prostředků na platy poskytnutých všemi poskytovateli (MK,
MŠMT, EU, mimorozpočtové zdroje, fond odměn NK) je za vykazované období 18 648
Kč. Základní personální údaje jsou uvedeny v příloze č. 3 a 7 .

5. Výdaje a náklady na výzkum a vývoj
Výdaje na výzkum a vývoj v tis. Kč (rozdělení na neinvestice a investice) dle
jednotlivých projektů a poskytovatele
NK se v r. 2006 účastnila celkem 16ti projektů, z toho na 3 projekty (výzkumné záměry 
institucionální) a na 3 programové projekty VaV poskytlo MK účelovou dotaci, na 4
projekty poskytlo účelovou dotaci MŠMT, 6 projektů bylo financováno z prostředků
EU. Celkem bylo čerpáno na výzkum a vývoj od všech poskytovatelů 22 467 tis. Kč.
Kromě nákladů a výdajů hrazených z účelových dotací vynaložila NK vlastní náklady na
výzkum a vývoj ve výši 33 589 tis. Kč (osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku,
režie pracoviště, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, materiál apod.);
celkové náklady (neinvestiční i investiční) na výzkum a vývoj v r. 2006 tak dosáhly
56 056 tis. Kč.
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Prostředky poskytnuté na výzkum a vývoj v r.2006 údaje v tis.Kč

název projektu
OCLC FirstSearch Service
Databáze EBSCO  zdroj vědeckých informací
Pro humanitní a společenské obory
Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
Koordinovaná tvorba oborových informačních
bran pro oblast výzkumu : koordinace, hudba,
knihovnictví a informatika
Vytvoření virtuálního badatelského prostředí
pro zpřístupnění a ochranu digitál. dokumentů
Budování vzájemně kompatibilních informačních
systémů pro přístup k heterogenním inf.zdrojům
a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné
informační brány
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně
a konzervaci písemných památek
Budování databáze rukoposných a tištěných hudebních
pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a
Moravy
Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných
dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru
Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako
součásti národního kulturního dědictví
Cultural Applications: Local Institutions Mediating
Electronic Resource Access (CALIMERA)
Digital Preservation Europe (DPE)
Improved Damage Assessments of Parchment (IDAP)
Multilingual Content Aggregation System (MCAST)
Visual Contextualisation of Digital Content (VICODI)
Modular Extension for Modulating Online Resources
(TELMEMOR)
celkem za všechny poskytovatele

neinvestiční investiční
prostředky prostředky poskytovatel
3 034
6 568

0 MŠMT
0 MŠMT

1 454
603

0 MŠMT
0 MŠMT

1 947

500 MK

1 180

238 MK

2 384

1 570 MK

375

0 MK

808

0 MK

500

0 MK

60

0 EU

0
240
164
197
583

0 EU
EU
0 EU
EU
62 EU

20 097

2 370

A. Výzkumné záměry
Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních
dokumentů
Doba řešení: 2004 – 2010
Hlavní řešitel: Adolf Knoll
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://digit.nkp.cz
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Existující digitální knihovny Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com) a
Kramerius (http://kramerius.nkp.cz) jsou rozvíjeny novými technologiemi za účelem dosažení
co největšího komfortu uživatelů. Záměr se zabýval zdokonalením a vytvořením nových
nástrojů pro spolupráci institucí přispívajících do Manuscriptoria, jako jsou uživatelsky
přívětivý program pro přípravu validních XML dokumentů nebo tzv. Manuscriptorium
kandidátů, umožňující online zavedení nových digitalizovaných rukopisů do digitální
knihovny. Velké úsilí bylo věnováno mezinárodnímu rozšíření Manuscriptoria, které by se
mělo projevit v novém evropském projektu z programu eContentplus.
Budování vzájemně kompatibilních infor mačních systémů pro přístup k heterogenním
informačním zdrojům a jejich zastřešení prostř ednictvím J ednotné infor mační brány.
Doba řešení: 20042010
Hlavní řešitel: Bohdana Stoklasová
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://www.jib.cz
Informační systémy pro přístup k heterogenním informačním zdrojům jsou navzájem
propojovány tak, aby bylo možné je zastřešit pomocí Jednotné informační brány a aby se
navenek pro koncového uživatele chovaly jako systém jediný. V roce 2006 byl přidán nový
dílčí cíl zaměřený na tvorbu důvěryhodného digitálního úložiště, vznikla tematická mapa
fondů a proběhl rozsáhlý výzkum v oblasti vícejazyčného vyhledávání v přirozeném jazyce.
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek
Doba řešení: 20052011
Hlavní řešitel: Jiří Vnouček (do dubna 2005), Magda Součková (duben – prosinec 2005),
Jerzy Stankiewicz (20062011)
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
Záměr je zacílen na zkvalitnění ochrany písemných památek, zlepšení klimatických podmínek
uložení sbírek vč. aplikace ochranných obalů. Současně je řešena problematika barevných
vrstev iluminovaných rukopisů a problematika konzervačních činidel pro kolagenní historické
materiály. Proběhly též další práce spojené s řešením problematiky kyselého papíru knižního
bloku. Současně byla věnována pozornost problematice dlouhodobého ukládaní novodobých
fondů bez přístupu kyslíku. Na základě dobré zkušenosti s technologií vakuového balení
z povodní v Praze v roce 2002 se Národní knihovna rozhodla prozkoumat možnosti a
perspektivy vakuového balení jako jednoho ze způsobů bezpečného uložení knihovních
fondů. Dále pokračovaly průzkumy fondů a měření kontaminace prostor knihovních
depozitářů.
B. Programové projekty výzkumu a vývoje
B.1. Národní projekty
Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací
kyselého papíru
Doba řešení: 2006  2010
Hlavní řešitel: Jiří Polišenský
Finanční podpora: Ministerstvo kultury
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V r. 2006 byla v rámci řešení projektu zpracována analýza implementace formátu METS do
Systému Kramerius a provedeny úpravy systému. Pro oblast technických a administrativních
metadat byl využit formát PREMIS, pro obrazové soubory formát MIX. Těmito úpravami se
standardizace procesu digitalizace novodobých dokumentů přiblížila mezinárodním aktivitám
a současně se vytvořily podmínky pro pořízení některé z vyvíjených aplikací pro
dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů, které formáty METS a PREMIS využívají jako
své nativní standardy (DIAS, Kronos, DigiTool, atd.).
Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako součásti národního kulturního
dědictví
Doba řešení: 2006  2011
Hlavní řešitel: Ludmila Celbová
Finanční podpora: Ministerstvo kultury
Rámcovým cílem projektu je hlouběji se zabývat aspekty ochrany a trvalého zpřístupnění
webových zdrojů, a to jak z hlediska vývoje informačních technologií, tak i z hlediska
legislativního. V prvním roce řešení si řešitelé vytkli za cíl provést analýzu aktuálního stavu
problematiky trvalé ochrany a zpřístupňování webových zdrojů ve světě, hlavně z hlediska
informačních technologií. V legislativních otázkách se zaměřili na aktivní účast při přípravě
novely Autorského zákona a její aplikaci pro zpřístupnění dat z archivu.

Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbír kách
na území Čech a Moravy
Doba řešení: 2006  2011
Hlavní řešitel: Zuzana Petrášková
Finanční podpora: Ministerstvo kultury
Obě řešitelská pracoviště (Národní knihovna ČR a Moravské zemské muzeum v Brně)
navázala na výsledky projektu řešeného v letech 2000–2004. Bylo zpracováno několik
hudebních sbírek: pozůstalost Dr. L. Hornova, sbírka kantorského rodu Hübnerů z Dlouhého
Mostu, sbírka z Heraldic u Třebíče, z Bystrého u Poličky, z kostela sv. Jakuba v Nových
Hvězdicích a z farního kostela v HodonicíchTasovicích.
Multilicence na vstup do Web of Knowledge (př ístup od Web of Science a J ournal
Citation Index)
Doba řešení: 2004  2008
Hlavní řešitel: Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Hana Nová
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zajištění přístupu do citační databáze Web of Science a Journal of Citation Index
prostřednictvím portálu Web of Knowledge.

Elektronické databáze ke studiu a výzkumu ř eckých a latinských autorů starověku,
středověku a raného novověku
Doba řešení: 2004  2008
Hlavní řešitel: Jana Nechutová, Masarykova Univerzita, Brno
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Zdeněk Uhlíř
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Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Koordinovaný nákup licencí elektronických zdrojů (originálních textů a příruček) včetně
aktualizací a jejich integrované zpřístupnění pro uživatele v České republice ve zdroji Litterae
ante portas (http://litterae.phil.muni.cz).
OCLC FirstSearch Service
Doba řešení: 2004 – 2008
Hlavní řešitel: Hanuš Hemola
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zpřístupnění služby OCLC FirstSearch s plnými texty v konsorciu sedmnácti
nejvýznamnějších českých knihoven tak, aby uživatelé ze sféry výzkumu a vývoje získali
rovnoměrný přístup k této službě ve všech regionech České republiky s přímou vazbou na
meziknihovní služby.
Databáze EBSCO – zdroj vědeckých infor mací pro humanitní a společenské obory
Doba řešení: 2004  2008
Hlavní řešitel: Hana Nová
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pokračování multilicenčního přístupu a využívání databází EBSCO. Pro 49 knihoven
zapojených do projektu je zajištěn přístup do dvou nejdůležitějších databází  Academic
Search Premier a Business Source Premier. Kromě toho firma EBSCO zpřístupnila jako
bonus některé další databáze.

Koordinovaná tvorba oborových infor mačních bran pro oblast výzkumu: koordinace,
hudba, knihovnictví a informatika
Doba řešení: 20042008
Hlavní řešitel: Bohdana Stoklasová
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Byl zahájen rutinní provoz oborové brány KIV (Knihovnictví a informační věda) a byla
dokončena oborová brána MUS (Musica) a připravena k zahájení poloprovozu.

Infor mační zdroje pro knihovnictví a informační vědu
Doba řešení: 2004  2008
Hlavní řešitel: Miroslav Ressler
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
URL: http://knihovnam.Národní knihovna ČRp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/ElZdroje.htm
Cílem projektu je zkvalitnění informačního zabezpečení řešení výzkumných úkolů na
vysokých školách a informačních institucích zajišťujících vzdělávání a výchovu informačních
pracovníků. Byl zajištěn přístup do databází LISA, ELIS, ISTA a Library Literature & Info
Sciences Fulltext. Plné texty z časopisů licenční databáze Library Literature & Info Sciences
Fulltext, EBSCO jsou přístupny v Elektronické knihovně časopisů (EZB) a oborové bráně
knihovnictví a informační vědy KIV. K databázím jsou na webových Národní knihovny ČR
zpřístupněny příručky a pravidelně se konají školení pro odborné pracovníky a studenty.
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B. 2. Mezinárodní projekty
Modular Extensions for Modulating Online Resources (TELMEMOR)
Doba řešení: 2005 – 2007
Hlavní řešitel: Elizabeth Niggemann, Deutsche Bibliothek, Frankfurt a. Main – Leipzig –
Berlin
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll
Finanční podpora: 6. rámcový program
Projekt se zabýval zapojením národních knihoven nových členských zemí do Evropské
knihovny TEL (The European Library – http://theeuropeanlibrary.org) a zároveň provádí
průzkum úrovně výzkumu a vývoje v těchto institucích a jejich technologické úrovně (viz
více na http://www.telmemor.net). Zaujaly především výsledky tohoto průzkumu ve všech
evropských národních knihovnách CENL. Většina národních knihoven nových členských
zemí se stala spoluprovozovateli TEL, zbývající se připojují počátkem roku 2007.

Multilingual Content Aggregation Systém (MCAST)
Doba řešení: 2005–2006
Hlavní řešitel: Borys Czerniejewski, Infovide, Varšava, Polsko
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Bohdana Stoklasová
Finanční podpora: program eContent
Vícecejazyčný systém agregace informací umožní tvorbu digitálních knihoven
prostřednictvím dat dostupných v různých formátech a z různých zdrojů. V rámci jeho vývoje
byly zapojeny digitální knihovny Manuscriptorium a Kramerius, rovněž tak i báze dat
v systému ALEPH; vícejazyčné vyhledávání bylo otestováno na různých jazykových
variantách textu Evropské ústavy.
DPE (Digital Preservation Europe)
Doba řešení: 20062008
Hlavní řešitel: Seamus Ross, Humanities Advanced Technology and Information Institute
(HATII), University of Glasgow, Skotsko, Velká Británie
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Bohdana Stoklasová a Adolf Knoll
Finanční podpora: 6. rámcový program
URL: http://www.digitalpreservationeurope.eu
DigitalPreservationEurope (DPE) podporuje spolupráci mezi mnoha existujícími národními
iniciativami v Evropském výzkumném prostoru. DPE má za cíl zlepšit koordinaci a
spolupráci stávajících aktivit za účelem efektivní ochrany digitálních dat. Jde především o
zvýšení zájmu o ochranu digitálních dat, podnícení schopnosti členských zemí pracovat
společně a obohatit tak aktivity v této oblasti v Evropě, zavést certifikační standardy pro
procesy ochrany digitálních dat a umožnit na nich založený audit, rozvíjet dovednosti v
oblasti prostřednictvím školení, umožnit koordinaci výzkumu a výměnu odborníků,
vypracovat plán dalšího výzkumu a prosazovat jej a pomoci občanům i odborníkům v poznání
ústřední role, kterou ochrana digitálních dat hraje v jejich životě a práci. V roce 2006
zpracovala Národní knihovna ČR v rámci projektu DPE Dissemination Plan, základ Market
and Technology Trends Analysis a věnovala se obsahové správě website DPE.Finanční
prostředky zatím čerpány nebyly.
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Improved Damage Assessments of Parchment (IDAP)
Doba řešení: 2002 – 2005
Finanční podpora: Evropská komise, 5. rámcový program. Projekt řešil problematiku ochrany
a záchrany historických pergamenů, použitých jako materiál pro výrobu zejména
středověkých rukopisů.
Visual Contextualisation of Digital Content (VICODI)
Doba řešení: 2002 – 2004.
Finanční podpora: Evropská komise, 5. rámcový program. Projekt se zabýval vytvořením
předpokladů pro evropský historický web za využití pořádání znalostí na základě přístupu z
hlediska ontologií a za použití technologie vizuální geografické kontextualizace.
Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access
(CALIMERA)
Doba řešení: 2003 – 2005.
Finanční podpora: Evropská komise, 6. rámcový program. Nasazení moderních technologií v
prostředí místních kulturních institucí je významným faktorem rozvoje evropské společnosti.
Projekt formuluje budoucí potřeby v oblasti výzkumu a vývoje pro tuto oblast a současně jim
poskytuje formou manuálů odbornou pomoc

Poznámka k výše uvedeným projektům:
Pokud je za jménem hlavního řešitele uvedena jiná instituce jako např. Masarykova
Univerzita, Brno, Knihovna Akademie věd ČR, nebyla NK ČR příjemcem dotace.
U projektů IDAP, VICODI a CALIMERA byly v souladu se smlouvou dočerpány v r.2006
zbylé finanční prostředky.

6. Výdaje a náklady na financování programů r eprodukce majetku vedených
v ISPROFIN (v Kč)

A. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
ISPROFIN 234112 (údaje v Kč)

číslo akce
2341120135
2341120136
2341120156
2341120177
234112193
2341120148
2341120155
celkem 234112

název akce
rekonstrukce traktu Karlova
oprava pláště Klementinum
Digitalizace a uměl. kopie
obnova majetku pro postižené
knihovny
centrální datové úložiště
pozemek novostavba
architektonická soutěž

náklad neinvestiční

výdaj investiční

0
0
475 000

8 252 521
0
350 000

972 814
687 286
0
0
2 135 100

650 000
15 447 000
0
3 355 900
28 055 421
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B. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
ISPROFIN 434313 (údaje v Kč)

akce
výkupy předmětů
kulturní hodnoty
zabezpečení
objektů
zabezpečení
objektů
preventivní ochrana
před nepříznivými
vlivy
celkem 434313

název akce
výkup části trezor.fondu
klášter.knihovny v Teplé
Klementinum, EZS
Signalizace zaplavení,
II.etapa
klimatizované bezpečnostní
vitriny

náklad neinvestiční

výdaj investiční

20 000 000

0

0

350 000

0

300 000

0
20 000 000

1 000 000
1 650 000

7. Dotace a návratné finanční výpomoci
NK není ze zákona oprávněna poskytovat dotace ani návratné finanční výpomoci.
8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Jedná se o programy a projekty výzkum a vývoj a projekty mezinárodní spolupráce. Jejich
soupis a přehled o čerpání finančních prostředků viz příloha č. 9.
9. Spolupráce se zahraničím
V roce 2006 se uskutečnilo celkem 137 zahraničních pracovních cest zaměstnanců NK.
Dle účelu se jednalo o studijně pracovní cesty, účast na konferencích, seminářích,
veletrzích, školeních. Náklady na zahraniční cestovné včetně pojištění dosáhly
2 414 700,49 Kč, z toho:
 z příspěvku na provoz (včetně vyplacených denních diety pro reciproční hosty) bylo
uhrazeno 1 006 200,31 Kč,
 z účelových dotací (MK, MŠMT, EU) a mimorozpočtových prostředků bylo vynaloženo
1 408 500,18 Kč.
Celkem byly uskutečněny cesty do 34 zemí, z toho 7 byly kombinované: Velká Británie (6
služebních cest), Belgie (2 SC), SRN (23 SC), Polsko (11 SC), Slovensko (21 SC),
Bulharsko (2 SC), Turecko (1 SC), Nizozemí (7 SC), Lucembursko (2 SC), Francie (3
SC), Rakousko (9 SC), Maďarsko (1 SC), Slovinsko (3 SC), Chorvatsko (1 SC), Srbsko (1
SC), Černá Hora (1), Bosna a Hercegovina (1), Rusko (8 SC), Rumunsko (3 SC), Ukrajina
(3 SC), Lotyšsko (2 SC), Estonsko (3 SC), Litva (2 SC), Španělsko (2 SC), Portugalsko (1
SC), Itálie (5 SC), Kypr (1 SC), Korea (4 SC), Mexiko (1 SC), USA (1 SC), Kanada (2
SC), Dánsko (1 SC), Švédsko (7 SC), Finsko (3 SC).
NK plně ze svého rozpočtu hradila 41 služební cestu, částečně spolu se zahraničním
partnerem 56 služebních cest (včetně cest v rámci dohody o výměně pracovníků), 2 SC
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plně hradil zahraniční partner, z grantových prostředků bylo uhrazeno plně 23, částečně
pak 3 SC, z projektu TELMEMOR se uskutečnilo 5 SC, DPE 5 SC, jednu služební
cestu hradil Český historický ústav, jeden pracovník NK si náklady na SC plně financoval
sám.
Nejvíce – 72 osob – se zúčastnilo konferencí, seminářů a školení, 20 osob se zúčastnilo
mezinárodních knižních veletrhů, 45 studijněpracovních krátkodobých pobytů.
Na pracovně studijní pobyty přijelo 83 knihovníků a odborníků ze zahraničí, z toho 48
hostů bylo recipročních (z Ruska, Lotyšska, Estonska, Litvy, Polska, Slovenska,
Slovinska, Chorvatska, Bulharska). Mimo reciprocitu 35 osob (z Ukrajiny, Slovenska,
Bulharska, Kazachstánu, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, USA; z toho v rámci
projednání výstav 2 osoby z Koreje a 1 osoba ze Švédska).
Celkem 90 zahraničních studentů absolvovalo odbornou exkurzi o NK v rámci svých
odborných stáží na Karlově univerzitě.
Pracovní cesty jsou nedílnou součástí činnosti NK. Jimi se NK zapojuje aktivně do
mezinárodních projektů a do činnosti mezinárodních nevládních a vládních organizací.
Mj. prezentuje výsledky své činnosti včetně výsledků dosažených v oblasti výzkumu a
vývoje. Většina zahraničních cest byla uskutečněna v rámci EU, resp. EEA, což dokládá
dosažení žádoucí úrovně evropské spolupráce.
Ve spolupráci s VŠE uspořádala NK v Praze konferenci TELMEMOR/MCAST
Seminar On Subject Access. NK nevznikly žádné náklady, vše vč.občerstvení hradila
VŠE.
Efekt věcný a finanční: Prezentace výsledků NK v projektu MCAST, seznámení s
problematikou vyhledávání v přirozeném jazyce v rámci plných textů digitálních
dokumentů, seznámení s výsledky evropského projektu TELMEMOR.
Cestovní zprávy z nejvýznamnějších služebních cest jsou vystaveny na adrese
http://www.nkp.cz/. Informace o mezinárodních konferencích je uvedena vždy ve zprávě
o zahraničních služebních cestách též na adrese http://www.nkp.cz/.
Seznam cestovních zpráv přiložen (viz příloha č.10  Cestovní zprávy 2006).
10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích
Roční poplatek za členství v uvedených organizacích je 293 688,40 Kč. Členství
v mezinárodních organizacích přináší pro NK lepší možnost uplatňovat svůj vliv na
mezinárodním poli, ať jde o všeobecnější nevládní organizace jako IFLA nebo CENL či
LIBER (důležité pro koordinaci postupů v oblasti zpřístupnění a ochrany sbírek) nebo
úzce specializované, jako jsou TEI konsorcium, ICAU, EROMM nebo CERL, kde nám
členství umožňuje základní využití databází a technických prostředků, jako jsou například
platforma TEI (Text Encoding Initiative) pro strukturaci historických plných textů, registr
digitalizovaných a mikrofilmovaných titulů k optimální koordinaci zpřístupnění a
záchrany ohrožených dokumentů nebo spoluúčast na budování a využití evropské a
celosvětové databáze starých tisků resp. Portál pro zpřístupnění rukopisů (CERL). Další
konsorcia vznikla proto, aby bylo moci výhodně zpřístupnit světové databáze a
elektronické zdroje (v tomto případě mnohem levněji, než kdybychom si kupovali
přístupy sami). V neposlední řadě se díky členství v těchto organizacích a také díky
mezinárodním vystoupením našich expertů na konferencích a seminářích zvyšuje naše
šance zúčastnit se aktivně evropských programů, což přináší další finanční prostředky na
řešení daných úkolů.
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Viz příloha č. 11  Členství NK v domácích a zahraničních organizacích a účast na

projektech.
11.

Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
Údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich
použití v hodnoceném roce – přehled viz příloha č. 12.

11.1 Prostř edky uvolněné v r. 2006 z rezervního fondu MK ČR (dále RF MK)
V r. 2006 byly NK uvolněny neinvestiční prostředky v objemu 1 000 tis. Kč převedené
v závěru r.2005 do RF MK na akci č. 234112–0135 Rekonstrukce objektu Karlova.
Tyto prostředky NK nevyčerpala a proto byly ponechány v RF MK. V roce 2006 byl
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách vybrán dodavatel na
rekonstrukci objektu Karlova, s tímto dodavatelem byla uzavřena i smlouva. Práce byly
zahájeny v roce 2006, čerpány byly pouze
investiční výdaje. Z převedených
investičních prostředků ve výši 26 194 000 Kč bylo použito 8 252 521 Kč, zbylé
prostředky ve výši 17 941 479 Kč v RF MK zůstaly k použití v následujícím roce.
Na akci na akci č. 234112–0136 Oprava obvodového pláště Klementina byly uvolněny
neinvestiční prostředky ve výši 18 000 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 706 tis.
Kč. Na opravu obvodového pláště byl vybrán dodavatel podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách. Z důvodu časové tísně budou práce provedeny v roce 2007.
Veškeré finanční prostředky byly ponechány v RF MK.
Neinvestiční prostředky ve výši 475 tis. Kč na akci č. 234112–0156 Umělecké kopie
a digitalizace a investiční prostředky ve výši 350 tis. Kč byly plně vyčerpány.
Z poskytnuté dotace byly zhotoveny dvě umělecké kopie středověkých rukopisů a
zdigitalizováno 25 ks vybraných převážně iluminovaných středověkých rukopisů.
Digitální kopie byly následně zařazeny do digitální knihovny Manuscriptorium a
veřejnosti zpřístupněny po Internetu.
Převedená částka 1 020 tis. Kč na akci č. 234112–0155 byla plně využita na
architektonickou soutěž.
11.2 V závěru roku 2006 převedla NK do rezervního fondu MK z akce č. 234112–0155
Architektonická soutěž z bankovního účtu 91685535011/0710 částku 2 166 100 Kč
(investice) a z účtu 982285535011/0710 celkovou částku 3 274 900 Kč
(neinvestice) na akci č. 234112–0177 Činnosti pro postižené knihovny a akci č. 234112–
0193 Centrální datové úložiště. Akce budou dokončeny v roce 2007.
Dle přípisu ekonomického odboru MK byly obě tyto částky převedeny na účet
rezervního fondu MK; avízo o platbě bylo zasláno.
Investiční prostředky uložené NK do RF MK v roce 2005 na výkup pozemku v Praze
7, k.ú. Holešovice, akce č.2341120148 ve výši 22 000 tis. Kč nebyly v roce 2006
čerpány, výkup se bude realizovat v následujících letech.
11.3 Na základě žádostí NK o posílení provozních prostředků byly z prostředků RF MK
uvolněny neinvestiční prostř edky ve výši celkem 7 570 tis. Kč. V § 3314 bylo na
provoz digitální knihovny Manuscriptorium uvolněno 3 158 tis. Kč, na úhradu nákladů
spojených s provozem Galerie Klementinum 340 tis. Kč, na přípravu konzervačních
fondů částka 1 000 tis. Kč, na kompenzaci navýšení cen energií celkem 1 597 tis. Kč a
na úhradu navýšení poplatku za legální užití autorských děl o daň z přidané hodnoty
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v sazbě 19% bylo uvolněno 950 tis. Kč. V § 3391 byly NK přiděleny finanční
prostředky ve výši 525 tis. Kč jako spoluúčast státního rozpočtu na projekt EU WEB
CULTURAL HERITAGE. Prostředky přidělené z RF MK byly plně vyčerpány, účel
poskytnutí byl dodržen.
12. Přehled hospodář ských činností a jiných činností
Hospodářská činnost – digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy a mechanická
očista fondů  jsou uvedeny ve Statutu NK. Na obě činnosti jsou vystaveny
živnostenské listy. V roce 2006 byly na základě objednávek na digitalizaci a přenos
dokumentů dosaženy výnosy ve výši 137 108,50 Kč, náklady 132 341,87 Kč. Zisk je
4 766,63 Kč. Zakázky na mechanickou očistu v tomto roce realizovány nebyly.
13. Hospodářský výsledek
Zlepšený hospodářský výsledek NK k 31.12.2006 činí po zdanění celkem 53 416,58
Kč. Je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši 48 649,95 Kč a ziskem z
hospodářské činnosti ve výši 4 766,63 Kč. NK navrhla přidělit zlepšený hospodářský
výsledek do rezervního fondu NK.
Zlepšený hospodářský výsledek byl docílen úspornými opatřeními v průběhu roku 2006,
kdy správci rozpočtových položek kladli důraz na efektivní, hospodárné a účelné
vynakládání přidělených rozpočtových prostředků.
Prostředky přijaté ze státního rozpočtu i prostředky získané činností NK byly v průběhu
roku vynakládány efektivně a hospodárně s cílem dosáhnout maximálních úspor a
pouze k účelům, na které byly určeny.
13.1 Zlepšený hospodář ský výsledek po zdanění  hlavní činnost
Zlepšený hospodářský výsledek byl docílen úspornými opatřeními v průběhu roku 2006,
kdy správci rozpočtových položek kladli důraz na efektivní, hospodárné a účelné
vynakládání přidělených rozpočtových prostředků a aktivním přístupem ke zvyšování
výnosů z vlastní činnosti. Finanční krytí fondu reprodukce majetku umožnilo použít
prostředky FRM jako doplňkového zdroje financování. Prostředky v objemu 955 tis. Kč
byly použity na opravu a údržbu budov, se kterými je NK příslušná dle zákona č.
219/2000 Sb., hospodařit.
Na doporučení daňového poradce uplatnila NK daňové odpisy z reprodukční pořizovací
ceny národní kulturní památky Klementinum.
Prostředky přijaté ze státního rozpočtu i prostředky získané činností NK byly v průběhu
roku vynakládány efektivně a hospodárně s cílem dosáhnout maximálních úspor a pouze
k účelům, na které byly určeny.
Úspora energie – spotřeba energie v areálu Klementina a v Centrálním depozitáři
Hostivař byla z důvodu příznivých klimatických podmínek ve 4.čtvrtletí nižší ve
srovnání s minulými lety.
Opravy a údr žba – v průběhu jednotlivých akcí byl změněn původní stavební záměr
oprav a údržby na investice (rekonstrukce, technické zhodnocení). Některé opravy byly
hrazeny z účelových dotací (např. Galerie Klementinum). Původní rozpočet účtu 511
Kč 7 110 tis.Kč, skutečnost včetně účelových dotací 8 463,66 Kč. Z účelových dotací
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bylo uhrazeno na náklady opravy a údržby 1 506,98 tis. Kč, z příspěvku na provoz
6 001,68 tis. Kč a z prostředků FRM 955 tis. Kč.
Služby – některé služby původně zahrnuté v plánu byly v souladu s účelem poskytnutí
hrazeny z dotací (kapitola MK, MŠMT, EU).
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – v rozpise schváleného
rozpočtu plánována částka 17 500 tis. Kč, skutečnost 16 700,64 tis. Kč. Skutečnost je
nižší z důvodu, že v plánu bylo již počítáno s odpisy centrálního datového úložiště
(pořizovací cena 17 565 042,60) a výkonného serveru (1 125 534,20 Kč).
Centrální datové úložiště bylo z velké části hrazeno z účelové investiční dotace
z programu „Podpora vysokorychlostního přístupu k internetu“, poskytovatel
Ministerstvo informatiky ČR. V rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MI je uveden
platební kalendář, podle kterého měly být prostředky poskytnuty do 31.7.2006. Ve
skutečnosti mohla NK čerpat tyto prostředky až v závěru r. 2006 (25. rozpočtová
úprava).
Tr žby z prodeje služeb – skutečnost je o 3 642,11 tis. Kč vyšší než schválený
rozpočet. V průběhu roku se podařilo uzavřít smlouvy na krátkodobé pronájmy (do 48
hodin) nemovitého majetku a po jednání s některými nájemci zvednout i výnosy
z dlouhodobých nájmů. Výnosy ze služeb poskytovaných čtenářům (meziknihovní
výpůjční služba, registrační čtenářský poplatek) byly splněny na 111,3%, tj. překročeny
o 531 tis. Kč.
J iné ostatní výnosy – tato položka výrazně ovlivnila hospodářský výsledek. Jsou zde
zaúčtovány výnosy – nenávratné registrační poplatky za přihlášku do mezinárodní
architektonické soutěže na zpracování
soutěžního návrhu na urbanistické,
architektonické, technické a provozní řešení nové budovy NK ČR. Účet 649 schválený
rozpočet 16 tis. Kč, skutečnost 3 834,45 tis. Kč.
13.2 Zlepšený hospodářský výsledek po zdanění  hospodářská činnost
Hospodářská činnost – digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy a mechanická
očista fondů  jsou uvedeny ve Statutu NK. Na obě činnosti jsou vystaveny
živnostenské listy. V roce 2006 byly na základě objednávek na digitalizaci a přenos
dokumentů dosaženy výnosy ve výši 137 108,50 Kč, náklady 132 341,87 Kč. Zisk je
4 766,63 Kč. Zakázky na mechanickou očistu v tomto roce realizovány nebyly.

h)
Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho
práce
Uživatelé Národní knihovny České republiky
NK poskytuje své služby několika základním uživatelským skupinám:
1. Knihovnám a informačním institucím – základní poradenský servis v rámci
statutárních působností NK – zejména Institut knihovnictví a další odborné útvary NK
pro oblast doplňování, zpracování, ochrana a správa knihovních fondů a služby
uživatelům knihoven.
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2. Vydavatelům – pro oblast mezinárodních registračních systémů ISBN, ISMN,
legislativy povinného výtisku, katalogizace v knize a další.
3. Registrovaným uživatelům – poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb ve smyslu knihovnické legislativy, statutu NK a Knihovního řádu NK.
4. Široké veřejnosti – nespecifikovaná skupina návštěvníků NK (Galerie Klementinum)
jako místa kulturních a vzdělávacích akcí a významného historického objektu
v centru Prahy.
NK ročně projde cca 550 až 600 tisíc návštěvníků, z toho průměrně půl milionu využije
základních knihovnických a informačních služeb (zpravidla registrovaní uživatelé knihovny).
20 až 25% roční návštěvnosti připadá na širokou veřejnost. Dalších 2 a půl milionu návštěv
však uskutečnili naši uživatelé prostřednictvím webových stránek, jednotlivých portálů a bází
dat. Ze všech webových stránek knihovny je navštěvována nejčastěji její hlavní doména 
nkp.cz . V průběhu kalendářního roku NK registruje v bázi uživatelů průměrně 30 až 40 tisíc
aktivních uživatelů. Během roku zpravidla vystaví pro individuální uživatele 8 až 10 tisíc
nových čtenářských průkazů a dalších cca 15 tisíc prolonguje. Dále v systému
meziknihovních služeb a dodávání dokumentů NK eviduje přes 1000 knihoven a
informačních institucí z ČR i ze zahraničí.
Struktura registrovaných uživatelů podle vzdělání – NK může sledovat některé údaje o
uživatelích pouze na základě jejich dobré vůle, zpravidla kolem 10% registrovaných uživatelů
je ochotno tato data poskytnout. Výsledky těchto sond se však kryjí i s našimi expertními
odhady. Při šetření „Jak hodnotíte služby Národní knihovny ČR?“ z přelomu roku 2006/2007
se k vysokoškolskému vzdělání hlásilo cca 91% respondentů.
a. Vědečtí, výzkumní a vědecko pedagogičtí pracovníci 15,7 %
b. Uživatelé s ukončeným VŠ vzděláním 18,7 %
c. Studenti VŠ 56,3 %
d. Střední a vyšší vzdělání 5,9 %
e. Student vyšší školy 0,9 %
f. Student střední školy 0,7 %
g. Ostatní 1,8 %
i)
Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem
Web NK: http://www.nkp.cz a Zásady pro podávání žádostí …., příloha č. 13
Výroční zpráva Národní knihovny ČR za rok 2006 (v přípravě)
j)
Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací
Netýká se NK; Národní knihovna ČR je státní příspěvková organizace zřízená organizační
složkou státu Ministerstvem kultury ČR.

Mgr. Vlastimil Ježek
generální ředitel NK ČR

zpracovala : Ing. Dagmar Růžičková, ředitelka ekonom. a personál.odboru NK ČR
Praha, březen 2007
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